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 ةلجملا هَ رشنلا طباوض

 ةقلعتملا تاعوضوملا يهو ةلجملا تاماتها نمض ًالخاد ثحبلا نوكي نأ ١-
 .يركفلا مهئارتو مهتغلو مهيادآو «برعلا خبراتب

 هتخسن يف نوكي نأو ,ىرخأ ةلجم يف رشنلل ًامدقم ثحبلا نوكي الأ 2

 .ةيلصألا

 طبضو «قيثوتلاو ميقرتلا نسحو «ةغللا ةمالس نم بتاكلا دكأتي نأ -

 .حيحصلا لكشلاب ةفولأملا ريغ ظافلألا

 فلؤملا ةيصخش ىلإ ةءاسإلا نم يلاخلا يملعلا بولسألاب دقنلا مستي نأ - 4

 .ثحابلا وأ

 .رشنُت مل مأ ترشنأ ءاوس اهباحصأ ىلإ ثوحبلا داعّتال  ه

 ةناكمب اهل ةقالع ال ةينف تارابتعال عضخي ةلجملا لخاد ثوحبلا بيترت - 5

 .بتاكلا

 ةرورضلاب سيلو اهيبناك ءارآ نع ربعت ةلجملا يف رشنُت يتلا تاعوضوملا ١

 .ريرحتلا سيئر ىلإ هجوت تابتاكملا - 8
 : ةلجملا ناونع ىلإ (دروو) فلم يف ًاينورتكلإ ةداملا لاسرإ لّضفُي 4

 مط © طقتتتف 021ز 2553.م

 :يونسلا كارتشالا

 .مهريغل لاير ٠١١ و « دارفألل ًالاير ٠"
 .تالاير © ءزجلا نمث

 :تانالعإلا

 .ةرادإلا عم اهيلع قفتي



 ءاظلاو داضلا نيب قرفلا يف ءاظحإلا ةفحت
 ه1 ةنس ىّفوتملا يناطلا كلام نبال

 *نماضلا حاص نب متاح 5 :ملقب

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 .نيمألا هّيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 تاسارد نم هنع بتك ام ةرثكل فيرعتلا نع ئغ يف فلوملاف ثعبو
 .اًباتك نيثالث وحن ةعوبطملا هبتك تغلبو «ةيعماج لئاسرو

 ةتس يف اهجلاع ذإ ءءاظلاو داضلا ئفرحب ةصاخ ةيانع هل كلام نباو

 :يه «تافلؤم

 يف لاق هائيب 10 يف عقتو :"ءاظلاو داضلا نيب قرفلا يف ةزوجرأ" ١-
 َلديف ءاظلاب لاقيو ؛ئععم ىلع لديف داضلاب لاقي اميف اهتعمج) :اهتمدقم
 ءاّيداض اًظفل 1717 تّوحو «رئاظنلاب ىمسي ام وهو .(ىععملا كلذ ريغ ىلع

 .بابلا اذه يف َفْلُأ ام عسوأ وهو «نعملا يف هفلاخي ءاّيئاظ اًظفل 107 هلباقي

 ةّيدر ةرشن ترشن مث ه١ 4:5 ماع "دروملا" ةلحب يف ةنقتم ةرشن ترشو

 .اهنم اًنيِب رشع ةينامث طوقسب يأ ء«ه1١ 4714 ماع رصمك اًنيب ١71 يف ةصقان

 .انيلإ لصي مل :"داضلاو ءاظلا نيب قرفلا يف داشرإلا" -؟

 اًئيب نيتسو ةثالث يف ةموظنم :"داضلاو ءاظلا نيب قرفلا يف داضتعالا" -

 .قارعلاب حرشلا اذه عبط دقو ؛هسفن كلام نبا مظانلا اهحرش
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 انقحلأو «رئاظنلا نم اًظفل 8“ هيف :"داضلاو ءاظلا رئاظن يف دامتعالا" -

 .عوبطم وهو ؛"داضلاو ءاظلا رئاظن تئاف" يف اًظفل ه4 هب

 .توريبب عوبطم :"امهحرش عم نآرقلا تاءاظ يف ناتيب" -ه

 .باتكلا اذه وهو :"ءاظحإلا ةفحت" ->

 ىلإ اهادهأو ؛هسفن مظانلا اهحرش ءاّئيب نيعستو ةسمح ف عقت ةموظنم وهو

 سه505 ةنس ىفوتملا «بويأ نب كولم رخآ «يبويألا نيدلا حالص رصانلا كلملا

 :ىلع اهملسقو
 نيدلا حالص رصانلا كلملا اهيف حدم تيب رشع ةينامث يف عقتو :ةمدقم ١-

 .ائيش اهنم حرشي ملو «يبريألا

 .8 19-0 تايبألا يف :داضلا نم ءاظلل ةرّيمملا طباوضلا -؟

 ١/-88. تايبألا يف :داضلاو ءاظلاب لاقي اميف لصف -

 .86-97 تايبألا يف :ءاطلاو ءاظلاب لاقي اميف لصف - ؛

 .طقف 95 تيبلا يف :داضلاو ءاطلاو ءاظلاب لاقي اميف لصف -ه

 :وهو 250 تيبلاب ةموظنملا مدح ك5

 متم كاذب ام الإ نسحي سيلف هب تمتخ ام ىلوأ هلل دمحلاو
 « عا#

 :فلؤملا رداصم

 :ءاجحلا فورح قفو ىلع يهو ءاهنم كلام نبا ركذ

 لجرلا :ةراظعدلاو :لاق .ه١١7 دعب ىفوتملا ءبرطقل :"دادضألا" ١-

 "دادضألا" باتك ف برطق هركذ .ليوطلا لحرلا اًضيأ وهو ,ريصقلا

 .(با'ه فر هل
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 هلك كلذ ركذ :لاق .هاا/. ىفوتملا يرهزألل :"ةغللا بيلق" ١-
 يف يرمزألا ةلمهم ءاطب هاورو .(17ق) "بيذهتلا" يف يرهزألا

 .(59ق) "بيذهتلا"
 :لاق .مه١٠ماوحن ىفوتملا .ينابيشلا ورمع يبأل :"ميجلا" -

 "ميسجلا باتك" ف نابيشلا ورمع وبأ هاكح .كرحت اذإ :وظحي اظح-

 ,(أ١ ؛ق)

 يف نابيشلا ورمع وبأ كلذ ركذ .فيسلا فرط :اًضيأ بوبنظلاو-
 .(أ١ 5 ق) "ميجلا باتك"

 .(أ١5ق) "ميجلا باتك" يف ينابيشلا ورمع وبأ هركذ :باظحم-
 :لاق .ه٠6 ىفوتملا ,ناغاصلل :"ةلصلاو ةلمكتلاو ليذلا" -4

 .(با6١ق) "حاحصلا" هب ليَ اميف يناغاصلا ثالثلا تاملكلا هذه ركذ-

 :لاق .به5 ١ ىفوتملا «ليمش نب رضنلل :”مركلاو عرزلا" -ه
 عرزسلا مضن :لاقي هنأ :مركلاو عرزلا باتك يف ليمه نبا ىكحو-
 .(1؟ق) هّبَح ظلغ اذإ :اًمضن مضني

 :لاق .مه6 6 ىفوتملا ,دهازلا رمع يبأل :"حيصفلا حرش" -*

 .(با١ ٠ ق) "حيصفلا حرش" يف دهازلا رمع وبأ كلذ ركذ-

 :لاق ..هه55 قوتملا ,ناهدلا نبال :"ءاظلاو داضلا" ٠-

 ضعبل اًمددحجو تنك دقو «ءاظلاب ةملك ةرشع ىدحإلا هذهف -

 لوصألا يف اهدجأ مل ينأل هلقنب قثأ ملو ءءاظلاو داضلا يف نيمظانلا
 ف هل باتك يف اهركذ دق ناهدلا نبا تدحو ينإ مث ءاهيلع دمتعملا

 .(أ707ق) كلذ ملعيلف ؛مهل ةقفاوم اهتبثأف اظلاو داضلا
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 ىفوقملا .دمحأ نب دمحم رصن وبأ يخورفلا وه مظانلا اذهو :لوقأ

 ةدوجوم كلام نبا اهركذ يلا ةرشع ىدحإلا تاملكلاو ههه

 .(ةرئاحلا ةزوجرألا) ناونعب "دروملا" ةلحب يف ةروشنملا هتموظنم يف

 :لاق .ه 4 ىفوتملا «ديبع يبأل :"فّتصملا بيرغلا" -م

 «نيلاحلا يف «لَمُف وأ لُعُف ىلع «نيءاطب وأ نيداضب رهف ظظحلا امأو -

 ءدمازلا رمع وبأ لادلا ةغل ىكح .لاد وأ ءاظ دعب ةحوتفم داضب وأ

 .(أ53١) "فكصملا بيرغلا" يف ديبُع يبأ نع اهاوس امو
 :لاق .(؟) يورهلا لهس يبأل :"ءاظلاو داضلا نيب قرفلا" -9

 داضسلا نيب قرفلا يف هفئص يذلا هباتك ف يورحلا لهس وبأ هدشنأ -

 .(ب" ق) ءاظلاو

 باتك يف لهس وبأ امهركذ ءرهاصلاو ٌرّْمعلا وهو «لبحلا ىلع لد ام -

 .(ب/ق) "ءاظلاو داضلا نيب قرفلا"

 :لاق ؛(ليلخلا بحاص) رفظملا نب ثيللا :ثيللا باتك ٠-

 ثيللا نأ ىلع ةلالد ثيللا باتك نم نيعضوم يف ةملكلا ٍرْكْذ ينو -

 .(با78ق) اهيف باترم ريغ اهل طباض

 اهلك هلاوقأ تعباتو ءاًعضوم رشع ةسمخ وحن يف ثيللا نع لقن :لوقأ

 بسني ىرخألا هبتك يثو انه كلام نياو «دمحأ نب ليلخلل "نيعلا" باتك يف

 ."ةغللا بيذق" يف يرهزألا اًعباتم ؛ثيللا ىلإ "نيعلا" يف ءاج ام

 :لاق .ه181 ىفوتملا ءبيبح نب سنويل :"برعلا تاغل" ١١-

 عالق نالف لبإ باصأ :"برعلا تاغل" باتك يف سنوي ىكحو -

 4( و
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 :لاق .ه 58 ىفوتملا هديس نبال :"مكحملا" ١١

 .(باق) "مكحملا" بحاص هركذ .ريصقلا لجرلا :اًضيأ ظاعجملاو -
 نيتاه ركذ .ٌرْهَض :يداوللو رْهَّض :ةافحلسلل اًضيأ لاقيو -

 .(باق) "مكحملا" بحاص نيتملكلا

 :لاق .. ه6 ىفوتملا «يراصنألا ديز يبأل :"رداصملا" ١

 .(أ١ 4ق) بيضقلا :ةوظحلا :"رداصملا" باتك ف ديزوبأ لاقو -

 :لاق ..مه+9 ىفوتملا ءيرصملا دآلو نبال :"دودمملاو روصقملا" ١- ؛

 يف دآلو نباو ءيرهزألا هاكح .اًظح اهعمجو «ةلمقلا :ةاظحلاو -
 .(با ؛ق) "دودمملاو روصقملا" باتك

 .(أ؟١ق) "ةغللا بيذق" يف هقحلأ اميف ناجرجلا رفعح وبأ لاقو -

 يب ا ى#

 قفو ىلع مهو ؛مقئفلؤمل ركذ ريغ نم «ةغللا ءاملعل ةريثك ًالاوقأ لقنو
 :ءاجهملا فورح

 يميمتلا ؛يديبزلا ركبوبأ «(رصن وبأ) يلهابلا ,يبارعألا نبا ءيعمصألا
 هديرد نبا «هيولاخن نبا «(يناتسجسلا) متاح وبأ ءيرهوبلا «بلعث «(زازقلا)
 ءعاطقلا نبا «ىاَرفلا «ةديبع وبأ ؛مصاع نب ةملس «تيكسلا نبا «ديز وبأ

 .يّبَصلا لضفملا ءيسويلطبلا دمحم وبأ «دّربملا «نايحللا ,يئاسكلا
 « عاق

 :باتكلا دهاوش

 ةئالثبو ءايدح رشع يابو «معركلا نآرقلا نم تايآ عبسب دهشتسا

 .ًالثم رشع
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 ءاهنم مسق باحصأ ىّمس كئيب نيعبس نم رثكأ يهف زاجرألاو راعشألا امأ

 «دواد وبأ ةّمصلا نب ديرد «(ةغبانلا) يدعملا ءرجح نب سوأ ؛ىشعألا :مهو

 «قدزرفلا «ةرتنع ؛بركي دعم نب ورمع «ةفرط ؛لدنح نب ةمالس «ةبؤر

 .يايبذلا ةغبانلا «لبقم نبا «تيمكلا

* * *« 

 :باتكلا ةميق

 :ةيتآلا طاقنلا ف نمكت

 «كلام نبا وه ؛يوريو لقني اميف ةقث روهشم ملاع ةعنص نم باتكلا -

 .وه نم وهو ؛ةروهشملا ةيفلألا مظان

 ءاظلاو داضلا بتكو «ةيبرعلا مجاعملا اب تّلخأ ةريثك تاملك ركذب درفنا -

 .ةغلل ءارثإ اهيف «ةروشنملا

 :اهنم ءانيلإ لصت مل بتك نع لقنلاب درفنا -

 .ليمش نب رضنلل :"مركلاو عرزلا" ١-

 .ناهدلا نبال :"ءاظلاو داضلا" -؟

 .يورهلا لهس يبأل :"ءاظلاو داضلا نيب قرفلا" -

 .بيبح نب سنويل :"برعلا تاغل" -؛

 .يراصنألا ديز يبأل :"رداصملا" -ه

 ."ةغللا بيذق" يف ناجرحلا رفعج وبأ هقحلأ ام -*

 .ةعوبطملا نيواودلا ةياور فلاخت راعشأ ةياورب درفنا -

 .ةعوبطملا نيواودلا امب تلخأ اًنايبأ ركذ -

 .ةغللا ءاملع ىلع دودرو «فلؤملل ةريثك ءارآ باتكلا يف -
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 :باتكلا ةطوطخم

 همقر ؛عومجب نمض «لوبناتسإب يلع ديهش ةبتكم امب ظفتحت ةسيفن ةخسن
 «باوبلا نيسح- يلع .د لضافلا يخأ ةنس نيرشع لبق اهب ئفحتأ 1
 ةلسلس يف ردصتل يدنع ةسيبح تيقبو «ءاملعلاو ملعلا نع اًريخ هللا هازج

 نم عناوم تلاحو ءاباتك رشع ةثالث اهنم يل ردص يلا ؛ءاظلاو داضلا بتك
 رشنو «سيفنلا باتكلا اذهب فيرعتلاب ءافتكالا تيأتراف «ةلسلسلا هذه مامتإ
 ريغ نم ؛ةطوطخملا يف ءاج امك ؛داضلاو ءاظلاب لاقي اميف صاخلا لصفلا
 ىلع ملعلا وبحم فقيل هيلع تهت دقف خسانلا ماهوأ نم درو ام الإ «قيلعت
 .ةموظنملا هذهل هحرش ْف كلام نبا جف

 نورشعو دحاو ةحفص لك يف ؛ةقرو نوثالث ةطوطخملا قاروأ ددعو
 .اًرطس

 .خسنلل خيرات دجوي الو ؛ءورقم حضاو طخب تبتكو
 .اهنم ةريخألاو ىلوألا نيتحفصلاو «ةطوطخملا ناونع روص انقحلأ دقو

 .اًرخآو ًالوأ هلل دمحلاو

 داضلاو ءاظلاب لاقي اميف لصف

 /بكالإ

 نمز وأ برحلا دع داضلاو ءاظلاب ©

 هاباصأ اذإ ىاظلاو داضلاب ُفَّضَعَو نامزلا ُهّظَعو 2"'”هتّيضعو ُبرحلا ُْيَظَع
 ان

 .امهيَرشب
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 .نواعتلا :ئعمب ٌرفاضتلاو ءُرفاظتلا :كلذكو

 .اورماضتو «هيلع اورفاظت :لاقي
 3 04 35 3 ا 2

 نييبتو «ةركذ مّدقت دقو ءانالوخ :ىّمسملا ءاودلا :ظّظُحلاو يْضَضصُحلاَو

 .تاغللا نم هيف ام

 اذإ :2ةطظوظيفو ءاظؤيفو ءااظيفو ءاظْوَفَو اطيق ةسفن تظاف :لاقيو

 .كلذك داضلابو .تام اذإ «ناسنإلا ظاف :كلذكو

 .ًداّنطلا تنّيعت «سفنلا ىلإ بست ىم لعفلا اذه نأ معز نم مهنمو

 .مّدقت ام حيحصلاو

 اف :نولوقي مهدحو َةّبض ونب :لوقي ديز ابأ تعم :متاح وبأ لاق

 .ءاظلاب سفن

 :نولوقي ُبطو «زاجحلا ُلهأ :لاق «ءاّرفلا نع ,ةملس نع «بلعث ىورو
 تضاف :لثم سفن تضاف :نولوقي سيقو «ميمتو «ةعاضقو ُهُسفن تظاف

 ل
 .ةنعمد

 :"9ديز وبأ دشنأو

 ظئاغب ل اًظاَّيغ َتيِّمْس

 اك نلعور لسعر طلح لذ

 :ةفرط لاقو

 ىسجئري اهبيَس َيلااققأف

 ىَقُياهُمُس يتلاكأو

 ظيفت ّقيدصلا ّنكلو اوُدَع

 ظيفت نيح حاورألا يف ّيْمَو الو

 ةظفاللا سم اًدوُح ُدَوْجَأف

 ةظئافامي ميدلا ةيصش

 .هتزانحجج يف :يأ «داضلاو ءاظلاب «نالف ظْبَف ُق انضم :برعلا لوقتو
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 ّجّظو ماصخلا يف ًظاظمو اذك ظرف ٠
 ْمَذ ٌصقان ُظْرَلا نعمل لب نرقلا

 اذإ :هةّظامو اناث نالف ّضام :ردصم :ءاظلاو داضلاب ,217نضاضملا
 ,هقئاشو همصاخ

 «يرهزألا هاكح .حاص اذإ :اًجيجض عضو ًجيجظ براخنا ّجَظ :كلذكو

 .يبارعألا نبا نع «بلعت نع
 اهكّرحو اهأّيه اذإ ءاظب اهظبي راتوألا ظب :لاقي :رفظملا نب ثيللا لاقو

 ,نسحأ ءاظلاو ,داضلاب :لاقي دقو :لاق .برضلل

 تيتو .هحدم اذإ :اًظْرَق هظرقو ءاَضْرَف اًنالف نالف ضرق :لاقيو
 .كلذك ءاضيرقت

 10 1/ .هبحاص امهنم لك حدي :يأ ,ناظراقتيو ؛ناضراقتي امو

 ْتَلْضَح ةلخن ْعَم ٌبنذم ٌعلاظو ©

 ْمَضأو ٌرفاو ضادو يف بلضَحو
 :ةغبانلا لوق نيهجولاب ىوريو .ٌعلاظو ٌملاض :ةعاطلا نع لئاملا بنذملل لاقي

 ٌملاض وهو اًنمآ اًدِبَع ُكّرقتو ةَكَمَأ كْنْخَي ل اًدِبَع د عوُبأ
 لوصأ يف اهارتعا اذإ :ًالطَح ْتَلظَحو الصح ةلخنلا تَلِضَح :لاقيو

 :ايهدنم وا راثلا افق ىراذإ ةاسن ايدك
 .ذحألاو تالفنالا عرسأ اذإ :ابَظَح ّبَظَحو بصح حفلا بضَح :لاقيو
 :2”زجارلا لاق .صقنلا نم ةمالسلاو ٌروفولا :ءاظلاو ءداضلاب «ضاّدلاو

 ُّضْحَمْلا َنُهَقانعأ ىَدُف دقو

 ُضرَع نوكي ال يح ُضأَّدلاو

 1 405جم ها 47١ نايعشو بجر ؛"و ١ج «ميرعلا



 ىكح ا امهالكو ءئاظلاب ديز وبأ هدشنأو ءداضلاب يلهابلا هدشنأ

 .يرهزألا كلذ

 وبأ نيتغللاب هركذ .بضغ اذإ :اًمْظَأ َمظأو ءامّضَأ ّلحرلا ّمضأ :لاقيو

 .يورهلا لهس
 ئأ ظَعظَعو اًدلج َْتَفَرْطَح ٌفرَضْنَس »

 ْمدع ُهيبْش ىَدْحَأ نإ ُفّظلا اذك الع ّْ

 نزو ىلع «ٌفرَظْنَخِم يهف «ىخرتسا اذإ :زوجعلا ممل فرْضَح :لاقي
 .داضلاو ءاظلاب «(شرّمْحَج)

 .هيف دَعَص اذإ :ظَعّظَعو لبحلا يف َضَعْضَعو

 رهف «فُظو ؛فوفضم وهف «فُض :دفني داك يذلا ءاملل لاقيو
 ءاظو داضب :ثيللا ىلإ اًوزعم لهس وبأ هركذ .كلذك ءاملا ريغو .ٌفوفظم

 ىَوَكب اًفدارم ىتأ نإ ىَرَظ اذك

 مدل ُهونّيع ٌرطمو لمَن ظيبو
 ."7يرضيو «يِظَي :عراضملاو .ىرج اذإ :ىَرّضو «ءيشلا ىّرَظ :لاقي

 .ضويبلا نم اهريغك «داضلاب :لمنلا ُضيبو
 :0اذه لاق نم دشنأو ءءاظلاب اهنأ ةصاخ اهيف يكُحو

 اًمَّظيب لمحت لمنلا هيف أجفُتس هنأ كاذ نم هاشخت ام ةيآو

 اهَظيف كّسفن كاذ يف تقَراَش نإو ْنبطصاو هللا ةمحر نم سببت الف

 .ٌعونصم دهاشلا اذه نأ لهس وبأ معزو

 .ًالطاب اًرَدَه :يأ ةغل ءاظلاب :اًرظمو ءاًرنضم اًرطخ ُهْمَد بهذ :لاقيو
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 ّلَضَع ٌةراف ٌسوقو ثْرَح ْمْضَعَو ©
 ْمَع بَرطَح ظفل لف دش أ ذم 1 ١

 ُصضيرعلا ٌحوّللاو بَل هب ىَرَذُي امو سوقلا ضبعُم م :«”مطعلا /با'مى|/
 ا ةّنس هسأر ْف يذلا

 .ءاظلاب يعل :كلذكو

 .(لّسَع) نزو ىلع «"' ”لّضَعو «َلَظَع :نارعفلا ضعبل لاقيو
 .ريغ ال داضلاب «(لعُج) نزو ىلع ءلّضع :اًضيأ لاقيو
 .لتف دش اذإ كلذكو .ُهألم اذإ يشلا َبَرْظَح :لاقيو

 ترثك ةراحشأ امل لأضغا ٌرغاو ©

 ْمسُر عاضّرلا يف كلاذك لاصفلا فَ ١
 ُةراجشأ تنرثك اذإ :ءاظ وأ 0 «ناكملا لأَضْعا :لاقي
 ٌعيمج برش :يأ كَما 5 :ةفضتناو اقيمت هن عرض ليصفلا ُفضْنو

 .هيف ام

 ٍنو ُّقَحأ لبس َحّضْنَأ ةاضو .»

 مُر كلذ سكع رظَبو ظفيتو رْهَظ
 وبأ نيتغللا ىكح .ُبحلا هيف دا اذ 0طن «لبثُسلا َحضنأ :لاقي

 .زاّرقلا نع لهس

 .ثيللا اًضيأ امهركذو

 .ٌفيحصت هيف ءاظلا نأ يرهزألا معزو
 .اهيلع ليلد ال ىوعد كلذو

 5 105جم ها 147١ نابعشو بجر ء”'و ١ج ءهيرعلا



 ٌثيللا نأ ىلع ةلالد "ثيللا باتك" نم نيعضوم ف ةملكلا ٍرْكَذ يفو

 ءاظلا لمهأل اًقيحصت هدنع ءاظلا تناك ول ذإ ءاهيف باترم ريغ اهل طباض

 فيلأست يف اهدروأ امك :©""(ح ض نإ فيلأت يف اهجروأ لب ءاهدروي ملو

 يور امم "؟!اهريغك «نيتغل ُتاذ هدنع ةملكلا نأ َملٌعَف ""(ح ظ نإ

 .ملعأ هللاو «نيتغلب

 ُداض) :هلوق ىلإ راشأ (ْمُر كلذ سكع رظَبو ظفتو روَط ٍقو) :هلوقو

 .قَحأ ءرظَبو عظمت رْهَظ :ءاظ 1ك «(نَحَأ .. .حضنأ

 «ئيلقتأ :رمألا ينضب «يِرْهَض ملأ :لوقي نم برعلا نم ّنأ كلذو

 ةغللاو ءاهنع بوغرم ّدغل يفر «ةثالثلا يف داضلاب «ةيراجلا رطب نتلعو

 .ملعأ هللاو .رظبو ؛ظؤبو ءرْهَط :اهيف ٌبوغرملا
 :شماوملا

 .قارعلا ءدادغب *

 .خسانلا نم وهس رهو .هتظعو :لصألا )١(

 .(ظيف :جاتلاو سوماقلا) انتبثأ ام باوصلاو .ةظويف :لصألا (؟)

 ركذملا نم انتبثأ ام باوصلاو ءيه الو :لصألا يف يناثلا ةياورو .ٌمْرَمَع لوألا تيبلا يف )٠(

 .116 ءاظلاو 3٠١17 متاح يبأل ثنؤملاو

 .خسانلا نم وهس وهو .داضملا :لصألا (1)

 نالف ٌظّمأو) :باتكلا اذه نم [17ق يف ءاجو .انتبثأ ام باوصلاو .هتماشو :لصألا (0)

 ؛ةّظامو نالف ةّضامو) ١: 4 لامعتسالا قافو :هباتك ينو (ُهَمَكْش :ُظامو اًنالف

 1١1. موهفملا قافو :هباتك يف اذكو «(ةَّمّصاخو ُهَمئاش

 ١6٠. ءاظلاو ,ه/؟ ةّحْوُرلاو ٠١. 4 قطنملا حالصإ نم حيحصتلاو .ىرف :لصألا (0)

 .خسانلا نم وهس وهو .يرظيو :لصألا (7)

 .917 داضتعالا نم حيحصتلاو .اهضيف ءاهضيب :لصألا (8)
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 .هيلع لدي قايسلا َّنأل «هانتبنأ ام باوصلاو .مظعلا :لصألا (9)

 .هيلع لدي قايسلا َنأل ءانتبثأ ام باوصلاو .لظعو :لصألا 01)
 راص :حظنأو ليجلا حضنأو) ١47: لامعتسالا قافو نم حيحصتلاو .جظناو :لصألا 09

 +١6 موهفملا قافوو «(بَخلا هيف

 .(حضن) جاتلاو سوماقلا نم حيحصتلاو .(ج ض نإ :لصألا ()
 .رهس وهو ءاهريغل :لصألا 09 انتبثأ ام باوصلاو .(ج ظ نإ :لصألا 01
 رداصملا تبث

 دادغب (7-4ع ١03م .دروملا ةلجم ,دادح ليمج انح .حت «يحخ ورفلا :ةرئاخلا ةزوجرألا ١-

 .ماوما مه

 18م دروملا ةلحب ؛نسحم هط .حت ؛كلام نبا :ءاظلاو داضلا نيب قرفلا ةزوجرأ ١-

 .ما9285/ه114105 نادغب ع

 .م5١٠1 «نانبل ةوابق نيدلا رخف .د .حت .تيكسلا نبا :قطنملا حالصإ -'

 «نسحم هطو لاروت نيسح .حت كلام نبا :داضلاو ءاظلا نيب قرفلا يف داضتعالا -؛

 .ما91ا/7 «فجنلا

 ءقشمد «نماضلا لاص متاح .حت «كلام نبا ,داضلاو ءاظلا رئاظن يف دامتعالا -ه

 ماها

 .حتاف ةخسن نع ةرّوصم «ناقذابرحلا :ةحوّرلا - .تيوكلا ةعبط ؛يديبزلا :سورعلا جات -5

 .م١٠5 عرسها 5158 ؛قشمد ,نماضلا حلاص متاح .د .حت «يسدقملا فسوي :ءاظلا -8

 .م541١1//ه1 40177 ؛توريب «ةلاسرلا ةسسؤم ؛يدابآزوريفلا :طيحلا سوماقلا -9

 زكرم تاعوبطم «نماضلا حلاص متاح .د .حت .ناتسجسلا متاح وبأ :ثنؤملاو ركذملا ٠-

 .م1951/ه١ 414 «يبدب دحاملا ةعمج

 .نيعلا ءورمع وبأ نيدلا باهش .حت .كلام نبا :لامهإلاو ماجعإلا يف لامعتسالا قافو ١

 م01

 قيفش دمحم نامزلا ردب .حت كلام نبا :موسرملاو لوقملا فالتخا يف موهفملا قافو ١١-
 .م989١/ه1 505 «توريب «يلابينلا
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 0 يعم 0-0
 ايا لحمل“ بريا 2 7

 5 52 ل دما اجار لارا زع
 0 نسأل لازما عيفلام ع

 دق ارق . امال ماتا امال ٠
 ةأسااو صدا 0 5 انفال ةسادا الع

 ويم

 1:هجم ها نابعشو بجر ؛”و ١1ج ؛هيرعلا



 وو دعا وسطا ملا
 رسال لمطعم اعز م دل رميلا سا م 71 0

 ْ 0700 زرعم لا رعاش معمل 1 “٠>

 ةاييصخا ,زاولا رع اخ لعهالملاو >
 . م ميد لسرلل زيكا اصر رعود اهلا عدد“ 1
 ا 5
 رى نمل داترجعأ الارض ارت رخاطتما نعل 3 1

 1 مش زهلامسا والا الا لك جم زنمجرلا مجرلاا رمت 7 ١
 0 7 مرج نع داحزموالا ئمإلا غال ياصحارقيف "+.
 1 مجو وف نم عوانالا ل تارمانزتملا مالم لرلم ا لرخ م1
 ١ مسخ رباللاوالا ل اوألا انياٌة ير رمالا تيارا اع 0
 5 ١ 0 ملت ولعلا ميم تنس اك ميلا راعلام رس ع 0
 1 1 ب مم لشرز شرد لح دتررتؤت ضر ضرع ألا هبل ل

 1 خر ةمراترت دار ده سرد الل شاعمزن 2
 برر أرقح اوساط رظن ءماظعإز مرباملللو 3“ ُْ

: 0 0 
 0 ! عاود نكلوارتة ره لا ريل تنكزارادف >
 08 مالم ا انين يو يصر دع هدفنا عسرلاما رابعأب د
 د رمونو ضراعيلا بلر جزم بح منغ تيل ذ وأ

 | «شيعوا ا طاتقاز اك 0 0

 00 "ذهل نما طبارصلا للا .٠ يي 1
 ميتال 0 ا 8

 لوألا ترفصلا
 1 40جم ه١ 47١ نابعشو بجر ؛؟و ١ج ؛هبيرعلا

 1-5 م 4
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 1 هأطلإ) اللاواطل ايل اساعد اصلا طلاء لاس اهي عال طلاب ايام - سا لقت حار نانارزالا .

 : 200 نرافاعلا تعيوسادد نبال لذا 3 01 اما رسر رلابلا تاسرلاب داضلا راطلاو ٠
 ا لا ياما 1

 مهالاو ماعالا ف ع 0 يا
 ار اا فامال لب ثواب نا ا |

3 5 20 

5 85 * 

 3 م

 امل

3 
5- 7 

0 - 1 3 58 

 ١ ا د ٠

 . ا .٠ و.

 5 - م هاك

3 20 2 
- 5 2 5 5 

 ١ م 28 3 7 : 0
3 0 0 5 

 كا - 1

 ا ل افي ع 0 0

 ةرشألا ترمصلا
٠ 
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 . عيزوتلل ةدحوملا ةينطولا ةكرشلا ١- : نم بلطي
 .ناكبيعلا ةيتكم -؟
 .دشرلاةبتكم



 00 دثىا اا السكس مانا ذا ا "م ١
 سس و ب 3 كو 2م اسس تح اسم

 باتكح

 5 عيزوتلل ةدحوملا ةينطولا ةكرشلا-١ : نم بلطي

 : ناكيبعلاةبتكم -"


